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EDITAL
Do Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor

GARDÍAL PATRIARC\
D E L I S B o A

,

Em que declarou , que neíle Patriarcado não

tinha Jugar a prohibiçáo de Ovos, e Laíli-

cinios no tempo da Qu^^relma.

DEFERINDO
Ao ReqTierímenro aprefentado pelos Procuradores da

dita Cidade de Lisboa, em que demonftráráo , que

nellá 5 e no feu Arcebifpado fora fempre a dica

prohibiçáo excluída
,
pelo coftume anrerior

á- Bulia da Cruzada , antiquiíEmo , e tâo

immemorial, i^ue náo íe pôde alE-

gnár o principio que teve.
'

Publicado POR Ordem

SENADO DA ÇAMERA
DE LIS B o A.

LISBOA,
Ka OíHcina de MIGUEL MANESCAL DA COSTA,

Imprefibr do Santo Oticlo

ANNO M DOC LXvrir.

CO AI FKiVILEGIO K E A L,
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EX.«o E R."o SENHOR,

D Izem os Procuradores da Cidade de

Lisboa
,
que vendo naprefente Qiiarefma mo»

'ver a quejlão
, Je no dito tempo fe podiao

comer Ovos , e LaBicinios , lhes foi necejfã'^

rio bufear os Privilégios do Reyno , e mof-

trar
,
que por antiquiffmo Privilegio nunca

os La&icinios forao prohibidos nefla Co^^te
j

como femoflra pelo KçquQumQnto ^ e De-
monftração junta ; e porque para o futuro

não torne a vir em comroverjta Jemelhante

matéria :

p Edem a V, ExceUencia lhes faça a
mercê de mandar^lhes regi/irar nos Li»

vros da Camera: e juntamente licença

fará o poderem produzir ao Ptíbltco pe^

lo meio da eflampa , o que he em utili^

áade pública > não fo dejta Corte , e Pa*

A ii tri'
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triarcado , ffias de todo o Reyno , a fa*

'vor de quem osfttppUcantes devemferfi»

' pre requerer \ e fe ajjlgnao os fuppli'»

cantes como partes.

E R. M.

Chrijlovão Jofé Franco Bravo.

Luiz António de jíraujo.

Regiftre-fe nos Livros da Camera na

forma ,
que os fupplicantes requerem

;

e o Senado lhes dá licença para o pro-

duzirem ao público pelo meio da eftam-

pa. Meza 27 de Fevereiro de 17c 8,

Pãulo de Carvalho e Mendojiça

Preíidente do Senado da Camera.

António de Siqueira da Gama e Ayala.

'Joaquim Gerardo Teixeira,

Jgnacio Gonfalves Pinto,

António Rodrigues Pereira,

Caetano Jofé Gomes.

FRAN^
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FRANCISCUS I.

CARDINALIS PATRIARCHA LISBONENSIS,

A todas as peíToas Eccleííafticas , e Se»

calares defte noíTo Patriarcado fau-

de, e benção.

COmo não duvidamos , qiié pelo

NoíTo Paftoral Officio eftamos obri-

gados a occorrer a todos os incom-

modos , e neceíTidades eípiriruaes dos

NoíTos amados Súbditos na parte depen-

dente da NoíTa juriídiccao : Sendo-nos
reprefentado pelo Procurador da Cida-
de o muito , que padecia o Povo na fal-

ta dos Lafticinios ; e bem cuidadofamen-

te averiguada efta matéria, conforman-
do-nos com o que já em o anno de mil

feiscentos e noventa fez público porhu-
ma fua Paftoral o Eminentiílimo e Re-
verendiílimo Cardial de Souza Noífo

PredeceíTor: Declaramos, que nefte Pa-

triarcado não ha obrigação da abí^inen-

cia de Ovos , e Laclicinios no tempo
da Qiiarefma; para que as NoíTas Ove-
lhas poísio fem efcrapulo , nem emba-

raço
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raço de fuás confciencias ufar livremen-

te dos ditos Ovos, e Lafticinios.

E para que venha á noticia de to*

dos: Mandamos que feja affíxado o pre-

íente PMital em todas as Igrejas defte

NoíTo Patriarcado. Dado na Junqueira

no Palácio da NoíTa Refidencia , fob Noí-
foSignal, eSelIo das NoíTas Armas , aos

24 de Fevereiro de 17 6S.

F. Cardial Patriarca,

Loco Sigilli.

Vicente Gomes Sottomaior.

Edital
y
por que V, Eminência ha por hem

declarar
y
que todas as Fejfoas defie Fatriar^

cada podem ufar de Ovos , e Lacticínios no

tempo da Quarefma , como ajjima fe declara.

Para Vofla Eminência ver, eaíEgnar,

Signal ; e Sello.
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EM.^^eR."^ SENHOR.

R Eprefenta a Vojfa Eminência o Pró^

curador da Cidade de Lisboa
,
que fendo ef^

ta Cidade frequentada pelo Commercio deto^

das as Nações da Europa ; e fendo tão nu^

merofos os habitantes delia ^ e os do feu T^r-

mo
,
que: nella traficao quotidianamente , cO'*

mo he manifefto \ fe achao todos conflituidos

com a privação do ufo de Ovos , Manteiga ,

Qiieijo y e Leite , nas urgentes , e notórias

necejfidades
,
que conjião da Demonftração

junta. E porque não ha coufa ,
que feja y

nem mais conforme aos pios fentimentos de

hum Povo
,
que tem por primeiro principio

a religiofa veneração d Igreja , do que re*

correr nas fuás necejfidades ao feu Apofloli-

co Prelado
,
para achar nelle o remédio de

afjlicções tão grandes , como as que efiâ a^

Biialmente padecendo \ nem que Jeja mais

própria da indefeãivel jujliça , da benigna

providencia , e das grandes virtudes de V.

Emi"



(O
Fruineficía^ do que evitar asoccafioes àepec"

cados , e de efcatidalos , e occorrer ao reme»

dio das fuás Ovelhas
,
quando ejle depende

fomente de fazer V, Eminência tifo do po^

der inherente ao feu Paforal Officio ,
para

remover delias os efcrupulos
,
que com con-

fciencias erróneas ejlão fazendo de comerem

Os Ovos , e Laãicintos
,
que nefle Patriar^

cado forão fempre permittidos no tempo da

Ouarefma
,
por coftume anterior á Bulia da

Cruzada , o qual era já ao tempo delia tão

antigo ,
que fe não pode affignar o princi-

pio que teve :

p Ede a V, Eminência
,
que em at'*

tenção ao refrido , imitando V. Emi"

vencia aos feus Dignijfimoi Predeceífo-

res , e excitando o referido coftume
,
que

com a Bulia da Cruzada ejieve confim

'

dido j lhe faça mercê declarar por piím

^hlico E.dicío Paflorai em beneficio dos

mefmos Povos affltBos
^
para o focego

das fuás confciencias , e para o reme^

d- o das fuás urgentiffimas neceffidades :

que mfle Patriarcado não deve ohfer^

var^
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rar-fe a dita privação de Ovos , e La^

cficinios^ pelos firidament os 'sxpoflosna

dita Demonftração , e pelos wais que

V, Enunencia Jupprira com luzes incom"

paraielmente fuperiores : Para confer^

var os Diocefanos do feu Patriarcado

na antiqinjjinia quafi pofje do coflume
^

em que ftmpre eitiverão de ufarem li^

'uremente dos referidos Oios , é Lacli'

cinios no tempo da Ojiarefma ; ruio ob-

ftante aprohibição de Direito Commum
,

que claramente confia não haver fido ac-

ceita nejle Reyno , antes notoriamente

excluida p?lo mejmo contrario cojlume

ajjima referido.

E R. M.

DE^
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DEMONSTRAÇÃO
Do Poder ^ e obrigação^ que todos os Fre'^ados

Díocefanos tem de dUpenfar na ahjlintn:ia

de Ovos , e LaUici-nios , quando cori"

correm jujlas caujas j

£ das muitas caufas de indífpenfavel nnef-

fidade publica ,
que favião a ; eferida dif-

fenja innegavel nejle Patriarcado de

Lisboa , fe tiecefsaria fofse.

§. I

HUm dos Ponto?, em que fe acha mais

claro, e eftabelecido em Direito o po-

der, e authoridade dos Biípos, para o
ufo das Dilpofiçòes nas Leys Ecciefiafticas, pe-

lo que refpeita aos íeus Diocelanos , havendo
juíla caufa para ellas , he fem controverfia o
prelente Jejum : Porque , ou eíle feja univer-

lai , e determinado para todo o Chriílianií-

mo , ou fcja particular , e refpeclivo fomente

ás igrejas , ou DioceJes particulares , íempre

foi fubordinado á authoridade dos Bifpos , pelo

que tocava, e dizia refpeito aos feus lubditos.

2 Se era particular, e refpedivo Tóments

ás Igrejas , e Dioceíes particulares , ningue;Ti

duvidou, que os Ordinários década huma das

ditas Igrejas , e Dioceíes ,
pudeíTem difpenfar

nelle. No cafo porém de íer particular , por

for-
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força fe ha de julgar determinado , ou pelo

melmo Ordinário, ou por algum dos feus An-
teceflbres , ou pelo Synodo Diocefano ; e em
todos eítes cafos pode o Ordinário não fó dif-

penfarcom os feus fubditos no dito jejum, mas

também derogallo, e tirallo de todo: Porque

fer quafcumque caufas res nafcitur , per eaf-

dem dijsolvitur, (i) O que tem lugar , ainda

que o Legislador do mefmo jejum prohibiíTe

expreíTamente aos feus Succeííores a deroga-

ção , e difpenfa delle : Porque non halet im-

perium par in parem , (2) e nenhum Ordiná-

rio pode ligar as mãos aos feus SucceíTores , pa-

ra não poderem ufar de todo o {ta poder , e

authoridade conferida por Chriíto para o bom
governo das Ovelhas , que lhe forao com-
mettidas. E da mefma forte procede tendo fi-

do o jejum eílabelecido pelo Synodo Diocefa-

no; porque o Legislador dos Ellatutos, e pre-

ceitos Synodaes , he lómente o Ordinário ; e

os Padres, dequeelle fe compõe, não são mais

que puros Confeiheircs do mefmo Ordinário,

e como taes são chamados a elle: Porque o po-

der da Ordem , e da Jurifdicção foi dada por

Deos aos Bifpos , e nao aos Synodos.

3 Se o jejum he univerfal , e determinado

para todo o Chriítianiímo , como he o jejum

da Qiiarefma ; nao fó por fer fundado na Tra-
dição Apoftolica , e recebido geralm»ente em

to-

( \) Cap. I de Reg. jui. (2) Cap, Innotiút 20. de eleâi.



todo o Mundo Chriftão , defde os primeiros

feculcs da Igreja , em oblequio , e imitação do
exemplo de Chriílo , (3) mas também por fer

jufto , que huma parte do anno fe confagraíTe

a Deos , deputando-fe para a penitencia , e tai-

xando-fe , como por modo da Decima eítabe-

lecida no tempo, aííim como a tinha Deos eA
tabelecído nos frutos pela Ley antiga , cujo

preceito fufcitou depois a Igreja : Nefte cafo

não podem os Bilpos derogallo , e tirallo de
todo , ainda pelo que toca ás fuás Diocefes ,

nem eximir abfoluta , e geralmente os feus Dio-

cefanos da obrigação de guardallo , porque o
inferior não pode tirar a Ley do Superior. (4)

4 Podem porém fem difputa moderallo, e

modificallo em alguns cafos , e circumílancias

particulares, mudando-o, fe neceíTario for, e

transferindo-o de hum dia para outro, e rela-

xando a obrigação delle com alguns individues

particulares, ou por certo tempo, ou fem de-

terminação delle, como fuccede com os enfer-

mos, e débeis.

5" J.® Porque affim o pede o bom governo

das fuás Ovelhas , e o bem efpiritual , e tem-

poral dos feus fubdi tos , que fem eíla faculda-

de , e poder nos feus Bifpados , íicariao expof-

tos ao irreparável prejuizo de perder as pró-

prias vidas, e faltarião ao preceito de Direito

Na-

(j>, Cap. XVI. Dia ç. de Confec.

<4; Cap. Çwn infiriçr 16, áchUiyi. & Qbedicnti».
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Natural, que lhes impõe aneceflidade) e obri-

gação de coníervalla
,
por não poder permit-

tir lempre a urgência da neceíTidade o recurfo

ao Summo Pontilice para delie fe confeguir a

diípenfa; e porque não pode fer outra a men-

te , e intenção da Igreja na impoíição do pre-

ceito do jejum,

6 11,*^ Porque aíTim operfuadem o poder, e

a authoridade, que Chriílo deo aosBifpos nas

PeíToas dos Apoílolos, dosquaes elles sáo Suc-

ceilores , entregando-lhes o feu rebanho, e or-

denando-Hies, que o apalcentaílem i para cujo

fim neceíTariamente Te lhes deve íuppôr concedi-

do todo o poder neceffario para poderem fub-

miniftrar-lhe todo o pafto preci'0 , conforme
as neceílidades do meimo rebaaho.

7 III.'" Porque he axioma commum de
Theologo? , e Canoniílas

, que o Bilpo pode
tanto na Tua Oiocele ^ como o Papa em todj

o Mundo Chriílíio : O que palTa ícm dúvida,

enão padece excepç-^o , que não leja a dos ca-

íos , em que os Papas fizerão para íi algemas

refervas , como tem feito ms cauias chamadas

vulgarmente ma ores: Ecomo e- treeít^s 'enão

contém a difpenfa dojejum, fica dcmoíl ativa-

menre certo, que adilpenla deíle toca aos mef-

mos Bifpos.

8 Por ifiíb pois pafia por certo , e livre de
toda a controverfia , que o coftume particuLif

de caia Diocefe pode moderar , e modificar

us
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OS jejuns, que nellas fe devem obfervar: epor

iflb a primeira regra que , os Papas prefcrevem

aos Bifpos para a obfervancia do mefmo jejum

nas fuás Diocefes , he a de lhes mandarem

,

que obfervem o coftume da fua Região , como
fe vê no Cap. III. De obfervat, jejun, , larga-

mente explicado por Fagnano , diííinguindo as

efpecies do coílume; e também ferve a doutri-

na de Gibert
, que ponderando a força do cof-

tume , moftra originalmente a autlioridade , e

o poder dos Bifpos. ( J )

9 Por todos os referidos fundamentos foi

aílim determinado pelos Sagrados Cânones ,

efpecialmente para efte Reino de Portugal, pe-

la refpoíta do Papa Innocencio III. (6) fen-

do aquelle Supremo Paftor confultado por hum
Arcebifpo de Braga para lhe decidir , fe po-

deria elle difpenfar com os enfermos , e dé-

beis para comerem carne nos dias de Jejum;
E reconhecendo efte poder nos Bifpos : Ref-

pondeo , que não fó podia, mas devia ; e fun-

dando-fe nefte poder dos Bifpos,eft3beleceo para

todos os Prelados Diocefanos efta Regra Geral.

IO Dos mefmos folidos fundamentos, eda
regra por elies dada na referida forma pelo

Santo Padre Innocencio III. fe feguio pois a

ou-

fO Fag:níin. Cap. IIT. de Ohfervat. Jciíin. Perhinç'. de

Obfervat. Jcjun. 5. 4. Gibcrt. Corp. jur. Tom. Il.pag. }P+.

tegra 29. .

i6j Cap. Coneilimt}» de Obfervat. Jejua.
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outra Regra geral indubitavelmente certa na

pratica , aié dos melmos Caíuiílas, íegundo a

qual o B ipo náo ió pode , mas he obrigado

a diípeniar cm ludo o que perience ao jejum,

quando para illb concorrem juílas caulas : Ifto

he quando co .vem ao b.m do corpo , ou da
alma: Como são doutrinas , aré de Joáo San-

ches in Selecl. Difp. 43. citado por Torrezi-

Ihas no exam. do poder dos Biípos Trat. 6. Sedl,

I. Difficulte 6 : Conformando-1'e com o 1 exr.

no Cap. Domino Saneio, Dift. 50. §. Nectfse^

e fe pôde ver Gibert pag. 394. regra 30.

11 O nielmo Torreziihas na Diífículd 2.*

tinha exemplificado as caules juftas , que obri-

gâo os Bilpos a dilpeníarem nos jejuns ; não

fonas comidas de Ovos, eLadlicinios
, que não

são da fubílancia , mas até nas de carrit . que

são elTtnciaes ; aíTinando, i.° A grande difficul-

dade de le oblervaiem as ditas prohibiçóes:

1,^ O perigo de fe quebrar o jejum , e de fe

violar a abftinencia dos Ovos , e Ladicinios:

Caulas , ás quaes accrefcenia Goubar (7) a

naulea naícida dodelcoílume deccmer m cou-

fas temper.ídas com azeite aspelToas bem crea-

das, e nobres.

12 O que tudo he inteiramente conforme

por huma parte , com o que o Santo Pcntifíce

ínnocencio lli, decidio no dito Capitulo Lon^

(7) Gou^at Opufc. Moral. Trat. V. Tom. II. Cap. 25,

Seír.4. S. 242.
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ftlhmíi. De OI?fcrvat. Jejuj^i, <y dequ^hllcl af-^

íima. Não perguntou o Arcebifpo de Braga fe

tievia difpeníar com os enfermes para poderem
coTicr Carne, mas fim, e tão iámí^nte Je podia

y

porém o Papa não fe contentou com lhe reí-

ponder fomente que pod/a , mas accrefceníou

logo , que devía , declarando a caufa , que o-

brigava o meímo Arcebilpo a difpenfar pelas

cxprelTas palavras ^(^/í^j" , ç!^ debts ^ ut maius in

eis periculum evittíur,

13 Ella foi a mefma razão de decidir com
que ao Decreto de Graciano fe referio peio

Texto do Capitulo Denique 6. Dift. IV. qu^

confultando Santo AgotUnho Bifpo de Ingia-^

terra a S. Gregório Magno fobre o abufo , com
que os Leigos daquelle Reyno comião carne

nos Domingos da Quareíma : Refpondéra á-

quelle Santo, que femelíiante coílume era con-

trario á razão, e parto de huma vida volupíuo-

fa ;
porém , que como os ditos Leigos não era

veroíimel , que fe tiraíTem de hum tão invete-

rado abufo , era melhor deixallos nelle indul-

gentemente , do que reprovar-lhes o dito abu-

fo, fem efperança provável deelles obfervarem

a prohibição , que fe lhes fizeíTe, O que em
ambos os referidos Santos Padres Innocencio

IIÍ. e S, Giegorio Magno foi bem conforme

ao Efpirito da Santa Madre Igreja, a qual co-

mo Mãi , e como Mãi táo pia , rão fó permit-

te a difpenfa dosfeus preceitos, quando delie?

B fe
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fe pode feguir gravame aos feus filhos , mas
procura antes evitar-lhes as occaíioes de pecca-

rem , do que accumular-lhes occafioes para ca-

liirem nas culpas , em quanto pode dar provi-

dencia para fe evitarem.

14 E todas eílas caufas alTima referidas

,

e muitas outras ainda mais urgentes ,
que con-

cluem, por neceílidade de maior razão concor-

rem no Patriarcado de Lisboa para a relaxação

de Ovos, eLa<flicinios. Caufas, entre as quaes

são a todos notórias as íeguintes.

15 Primeira Causa. Achando-fe eíla Cor-

te já antes doanno de mil e quinhentos noventa

e hum em hum fucceíFivo coítume de fe ali-

mentar na Quarefma de Ovos , e Ladicinios

,

de tal forte , que por todo aquelle longiííimo

efpaço de tempo he confiantemente certo, que

nas mezas das PeíToas diftinélas , e bem crea-

das não appareceo azeite , fenão para com elle

fe temperarem feladas : E que todos os alimentos

Quadrageíimaes fe prepararão com manteiga ,

e confiílírão em pratos de Ovos, eLadicinios:

Kão pode haver veroíimel efperança , de que a

refpeito do ufo deíles alimentos não feja in-

comparavelmente maior o numero dss tranf-

grefsões , do que o das obfervancias. E a cau-

iã de fe evitar todo eíle grande numero de pec-

cados a refpeito de huns géneros, que não são

da eíTencia do Jejum, he certamente muito

maior caufa, do que o foi aquella, comcjue no

Tex-



Texto do Capitulo Denique 6, aíUma referido

feconllderou, que fenao devia interromper era

Inglaterra o abufo de fe comer nos Domingos
da Quareíma a carne , que era da meíma eí-

fencia do Jejum : E he igualmente certo, que
todos eftes peccados cahirião fobre o Prelado,

que não difpenfaíTe , podendo , e devendo.

ló Segunda Causa. He igualmente cer-

to 5 e notório pela evidencia do fadlo , que a

natureza , e compleição humana , não podem
deixar de fer fummamente alteradas para cahi-

rem logo em muitas enfermidades com a re-

pentina falta dos Leites, e dos Ovos , com que
por toda a vida íe alimentarão os Cidadãos de
Lisboa no tempo da Quarefmai e com a outra

repentina mudança para comeres guizados com
azeite em lugar dos que até agora forão tem-
perados com manteiga : mudança ,a qual não ha-

verá Medico algum de mediana prudência, que
não julgue, que ha de fer fummamente nociva

á pública íaude, principalmente em hum tem-
po, no qual fe acha efta Corte infeílada de hu-

ma quaíi geral epidemia de defluxos, que nel-

la ainda dura. E também he certo, que a Igre-

ja Mãi não quer aruina da faude de tantos fi-

lhos, quantos são os Fieis da Capital do Rey-
no, quando bailaria o perigo de enfermar huin

íódeíles para fazer necelTaria adifpença , coma
íe vio aíTima.

17 Terceira Caus^ Sendo Lisboa aCa-
jà ii pi-
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pitai do R eyno , aonde concorrem muitas , e mul-

to diílinclas PeíToas das Nações Eílrangeiras,

que devem hofpedar-íe nas Gafas Nobres , e

diílinvílas dos habitantes delia ; faria a prohi-

bicáo de Ovos, eLadl cinios com que ficaíTe in-

terrompido todo o Commercio com os ho''pe-

des Catholicos Romanos das Nações Eílran-

geiras, e os Naturaes ridiculizados com públi-

co efcandalo de tcda a Europa : Porque nem
os ditos hoípedcs fepoderiao tratar com baca-

Ihao , feijões , e peixe cozido , e temperado com
azeite, e vinagre, que elles não conhecem ; nem
deixar de lhes caufar a maior eftranheza acha-

rem neíle Reyno , o que fe não vê nos outros

Paizes Catholicos Romanos da Europa , nos

quaes todos es Bifpos, pela fua própria autho-

ridade dilpensâo nasQuarefmas , não fó Ovos ,

eLadticinios, onde haocoftume da abítinencia

delles i
mas até geralmente para todos os feus

Diocefanos differentes dias, para comerem car-

ne contra a mefma eflencia do Jejum,

i8 Nameíma Itália não ha Bifpo, quedu-
vidaíle do feu poder para as referidas dif-

penfas até agara. E até dentro na mefma Ci-

dade de Roma , a pratica , que ha nella maté-

ria , he a de irem os Médicos pelas cafas dos

íeus refpedlivos partidos examinar as caufas

,

que nellas ha para le comer carne: Deixarem
nas meimas cafas huns Bilhetes impreíTos , que
levão paraeíte eíFeito> declarando neile^ os no-

mes
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mes dos que julgao impedidos para o jejum:

E irem depois os Donos das taes cafas apre-

fentar os ditos Bilhetes aosfeus Párocos em re-

conhecimento da fua fujeição.

19 Quarta Causa. O mefmo invetera-

do ufo de Manteiga , e Queijo eílabelecido

por hum táo longiílimo eípaço de tempo , fez

com que todos os Commerciantes Eílratígeircs

aíCílentcs neíla Corte fizerao entrar nella com
muito boa fé as grandes quantidades de Man-
teigas, e Queijos, que nefte tempo tiverãofem-

pre o íeu maior conlumo : E fendo os referi-

dos géneros inopinadamente prohibidos , eda^

quelles , que são de corrupção tão facil, ccnio

he manifeílo ; veria a padecer o Com.mercio

Geral eíla jaftura com outro efcandaio igual-

mente público , vendo que fó neíla Diocele fe

levantou para arruinallos , huma diivida , que

não ha , nem fubfiíle no reílo da Europa Ca-
tholica Romana , nem ainda dentro na mefma
Roma.

20 Quinta Causa. Não ha entre nós quem
ignore , que os Paizanos, que habitão as ter-

ras , que jazem finco , ou féis léguas ao redor

da Cidade de Lisboa , chamados vulgarmente

Saloyos ^ não tem para alimentar- fe outro trafi-

co, que não feja o limitado traníporte, que fa-

zem dos Ovos das fuás galinhas , do Leite das

'fuás vacas, e dos Queijos, e natas das fuás ove-

lhas j e cabras. Com o preço deites limitados

ge-
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gemeros , com que vem amanhecer á dita Cida-

de quotidianamente vão comprar ao Terreiro

os dous, três, até quatro alqueires defegunda,

a que elles cliamao amafsadura , com a qual

vão matar a fome de pão ás fuás limitadas fa-

mílias. Efeeíle pequeno trafico lhes foííe pro-

hibido , feria o mefmo do que fazer perecer

impiamente todo aquelle grande numero dos

mais úteis , e miferaveis habitantes do referido

Termo contra todo o efpirito de caridade , e

de juíliça da Santa Madre Igreja.

21 Sexta Causa. Da mefma forte não ha

c^uem ignore entre Nós , que todos os officiaes

de Pedreiro , e Carpinteiro , e outros minif-

terios públicos, que trabalhão na Corte de Lis-

boa , e todos os ferventes , que coílumao tra-

balhar por jornal , vivem nos fuburbios de Mar-
villa j Sete Rios , &c. onde são as cafas mais

baratas , para caberem os alugueres delias nas

fuás poucas forças.

22 Todos eftes úteis, e miferaveis I.c mens
fanem de fuás cafas huma hora antes de ama-

nhecer , ou com dez reis de Manteiga , ou com
huma talhada de Queijo Flamengo , ou com
lium Queijo branco , e hum pão na algibeira,

que lhes fervem de almoço, e jantar: Com ifto

pafsão até á noite, emquefe recolhem a fuás ca-

ías a comer as fopas das panellas , que fuás

mulheres lhes tem preparado para aquella ho-

ra. Se pois fe lhes prohibiíTem os referidos ge-

ne-
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íieros de Queijo , e Manteiga , fícarião íem
meios para le lliftentarem todo o dia ; ficariao

condenados ao jejum de pão , e agua , àçíàQ

pela manhã até á noite; e ficariao impoíTibili-

tadcs para osfeus trabalhos em prejuizo públi-

co. O que também não pode conformar-fe

nem comajuíliça, nem com a Piedade da San-

ta Madre Igreja.

23 E muito menos , quando he evidente ,

que cada huma deitas caufas conflitue huma ne-

ceíTidade grave , e commua , que ninguém du-

vidou até agora , de que como tal neceílidade

grave , e commua , fe equipara á neceíTidads

particular extrema , que deve níceííariamente
foccorrer-fe , até defprezando es perigos da vi-

da ,
peíToa , e eftado : ( 8 ) E fe para a obrigação

deita caridade bailaria que fe verifica íTe huma
das ibbreditas feisneceíTidades, que fera no ca-

io prefente, ondeellas concorrem todas juntas?

Con'

( S ) He conclusão indubitavelmente certa , e eftabeleci'ía

ate peles mefmoá Cafuiftas inimigos da caridade Chriftã ,

entre os quaes fe pode ver Sc ares de Charhate. Difp. p.

Sewt. 2. n. 4. Caftrcpaláo de Charhate. Difp. i. Pund. p. n.

IO. Tamburin. in Decal(;g. Lib. V. de Ckarit. Cap. i. §.2.

n.4. com os quacs o eflaheleceo aíT-m ópio, e douto Ma-
noel Rodrigues Leitão no feu Tradl. Analyt. Propof 5. De-
molir. 3. $. Keccnhcccndo , e Prcpcf. 6. Demonílr. i. n.^J.

ç Dcmonílr. 4. n. 21^ % Tinha a mefn.a obrigação.
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Cov.firma-fe ruais tudo o referido ; maníjejlan-

do-fe 5 e]ue procederia ainda Jem tavAas , e

ião urgentes caufas ^ at tendida a difpnjl*

fão das Constituições do Arcebifpado

de Líshoa y e cojiume do Reyno,

Cardeal Infante Dom AfFonfo Arcebifpo

de Lisboa , co^fiderando que erao paíía-

dosíincoenta anncs, que fe não fizera Concilio

Sinodal, nem novas Conílitui.óes para mudar,

ou reformar as antiga? , como era neccíTario

,

fec:undo a mudança , e variedade dos tempos

;

celebrou Synodo em Agoílo do anno de 153Ó.

neíla Cidade de Lisboa: E vendo, eexamin-^.n-

do com muitos Theologos Canoniílas , e Va-

rões doutos , pios , e prudentes as antigas Con-
ílituiçoes , principalmente asdoCardial de Al-

pedrinha DomJorgedaCoíla , publicou as fuás

no anno de 1537; declarando que tinha emen-
dado , tirado , e accrefcentado em algumas cou-

fas as antigas. (9)
25' Em todas as ConílituiçÔes do Cardial

Infante Dom AfFonfo , nao ha palavra fobre o
Jejum , nem quanto á forma fubílancial , nem
quanto á Difciplina.

2Ó O Cardial Rey Dom Henrique , fendo

Ar-

fp> AfTim o diz o dito Cardial Infante no Proirro das

ConRitLiiçoes impreíías cm Listoa no ai.nc de 1537.
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.Arcebifpo , mandou examinar as ditas Ccnfti-

tuições de feu Irmão , e AnteceíTor no Synodo
Lisboneníe de 1565. Reformou algumas . que

achou não fe compadecerem com os Decretos

'do Tridentino , e outras , que por ufo , e ex-

periência fe achou le deviao reduzir em outra

forma. (10)
27 Neílas Extravagantes primeiras tam-

bém não ha Coníliruiçoes fobre o Jejum.

28 Celebrando po:s o mefmo Cárdia! Dom
Henrique hum Conc.lio Provincial juntamente

com os Bifpos fuíFrai^aneos no anno de 1566,
cujas aftas forão publicadas no dia 23. de De-
zem.bro do mefmo anno: nelle fe tratarão , e

determinarão coufas muy neceífarias, eprovei-
tofas para bom Regimento das Igrejas, cura

das Almas , e cumprimento dos preceitos Di-

vinos: As quaes coufas moverão ao dito Infan-

te Cardial , como elle diz , afazer algumas no^

vas CoJiJlituições ^ e com ellas accrejcentar ^ e

em parte diminuir , e emendar as antigas
,

fegundo por experiência dos tempos entendia
,

que convinha,

29 O mefmo Cardial Dom Henrique fez

aprefentar eítas Confntuiçôes, ou Extravagan-

tes

(10) Deíle exame falnrão as Extravagantes chamadas Pri-

aneiras , qjje fe publicarão no Synodo ajs 6. de Junho de
1 56; , e fizerão o primeiro App^ndix , tanto das Coníi'tuiçoe5

,

de que fe fazia ufo no tempo cio Cardial Rsv , ermo das

c^z depois fez imprimir o Arcebifpo Dom Miguel de Caf-

tro por Belchior Rodrigues no anno de 15JS.
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tes no Synodo Lisbonenfe celebrado em ijéS,

e nelle forão lidas , e publicadas com acordo,

e confelho do Cabido , Dignidades, &c. aos

30, de Maio de 1568. (11)
30 Neftas Co.;ltituiçóes , ou Extravagantes

Segundas, fe encontra o Titulo XV. , e nelle

quatro novas Conílituiçoes fobre o Jejum , das

cjuaes afegunda pertence propriamente ao pon-

to j e diz afliiU :

C O N S T I T U I C, A O II.

ADmoeílamos , e mandamos fobpena de

Excommunhão, e de duzentos reaes pa-

ra o Meirinho , que nenhuma peíToa dtíta

Cidade , e Arcebiípado em qualquer parte

ande na Quarefma vendendo , e apregoan-

do pelas ruas, Praças, e outros lugares públi-

cos , Ovos , Leite , Manteiga , ou Queijos freí-

cos. Porque pois eftas coufas são por Direi-

to prohibidas no dito tempo , grande deío-

bediencia he , quando a Igreja obriga a je-

jum , andallos vendendo, e apregoando publi^

camente , e com ellas convidando a pecca-

do, principalmente na Quarefma.

O que tudo fe vê fer já obra dos Jefuttas , que

fe arrogarão todas as Diípoíiçoes do dito Se-

nhor

(11) Eftas C^^nlituições fazem a coWzccio das Extrava-

gantes chamadas Segundas na Edição de D. Miguel de Caílra
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nhor Cardial Dom Henrique : Suppondo huma
prohibição, que na realidade não havia, como
íe verá iogo: E referindo-fe para iíTo aoText.

do Cap. Denique , que não era neíle Reyno de

alguma obfervancia.

31 Ultimamente fendo nomeado para efta

Merropoli o Arcebifpo Dom Rodrigo da Cu-
nha, logo noprimeTO anno , cumprindo coma
fua obrigação, convocou Synodo Diocefano aos

30 de Maio de 1Ó40 , e nelle ordenou a re-

forma das Conílituiçóes anteriores. Confiílio

efta reforma não íó na alteração ^ mitigação,

e accrefcentamento das ditas Conftituiçóes an-

teriores; mas na incorporação das Extravagan-

tes (até então feparadas) do mefmo Syftema

das Conftituicôss.

32 No Livro II. Titulo 3. Decreto í. §.

2. eftabeleceo a Regra geral da Difciplina até

o Veríiculo E porque ^ e neíle Verficulo fe ex-

plica na maneira feguinte

:

„ E porque a prohibição dos Ovos, e cou-

j, fas de Leite, ainda no tempo da Quarefma ,

j, he fomente Eccleíiaílico , e fe pode tirar , e

5, moderar por coílume legitimamente prefcri-

5, pto com tolerância , e permifsão dos Prela-

5, dos, como eílá tirada em muitos Bifpados

„ deíle Reyno: Declaramos, que nos lugares

5, defte Arcebifpado , não fó nos que eftiverem

,, mais longe do Mar, mas também nos outros

53 on-
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f, onde houver coílume de mais de quarenta

„ annos de le comerem Ovos , e coufas de Lei-

5, te na Q^iarelma , e dias de jejum , ie poíTa

5, guardar o tal coílume , comendo-fe as ditas

„ coufas , fem peccado algum. ,,

33 Ha logo neíle Arcebirpado lugares pró-

ximos ao Mar, e diftanrcs do Mar, onde ha-

via coftume dos Ovos, e Ladlicinios na Qua-
refma , e dias de jejum.

34 Náo declararão as referidas Conftitui-

coes quaes foflem os ditos lugares, talvez por-

que havendo Bulia da Cruzada no anno de

1Ó40 : entendendo-fe (mal) que delia vinha

O privilegio ; e não vindo á lembrança , que

poderia ceííar ; não pareceo neceíTaria efta de-

claração: ao mefmo tempo que para memoria
óã Diíciplina do Arcebilpado pareceo conve-

niente apontar em geral , que havia com eíFei-

to lugares maritimos, e mediterrâneos , onde fe

obfervava o dito coílume de comer Ovos , e

Ladicinios.

35 E fe manifeíla , que Lisboa não podia

deixar de fcr hum daquelles lugares próximos

ao Mar , onde o referido coílume fe obferva-

va.

36 AíTun fe moftra pofitivamente pelo con-

cludentiílimo argumento z fufficienti partium
enu;nercitinne ; porque em nenhum outro lugar

do Arcebiípado de Lisboa concorriao , como
ccn-
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concorrem na Capital do Reyno as féis notó-

rias , e urgentes caufas aíTi-na referidas para fa-.

zerem o dito coftume de huma neceílidade ma-
nifefta ; podendo fó aíTemelhâr-fe á mefoia Ca-
pital a Villa de Setuval pelo Porto de Mar,
frequência do Commercio, Nobreza das cafas

delia, econcurío das Nações Eítrangeira?, que
a ella coftumao vir por iodo o anno.

37 AíTim fe torna a concluir negativamen-

te , logo que fe faz a juíta reflexão febre as

terras , de que fe compõe o mefmo Arcebif-

pado : vendo-fe claramente , que em todos os

Termos de Cafcaes , e de Cintra, na Comarca
de Torres , e na parte da Eílremadura que confi-

na com o Bifpado de Leyria , apenas haverá

entre mil huma cafa , onde íe temperem comeres

com Manteiga , ou fe gaitem nas cozinhas O-
vos , e Ladicinios , compondo-fe todo o com-
raum das ditas terras de gente, que vive rufti-

camente , e que ruílicamente tempera os ali-

mentos de que vive : Vendo-fe que o mefm.o

procede por outra evidencia nps Villas , e Lu-

gares, que jazem ao Sul do Tejo, até cnde o
mefmo Arcebilpado confina com o de Évora:

E vendo-fe finalmente, que em femelhsntes ter-

ras, onde fó le ufou fernpre , e ula de azeite,

era impoífivel , que fe introduzifíe hum coílumie

de Ovos , e Ladticmios
,
quando he certo que

prefcindindo de alguma peílba mais dil1:ir.(fla

(das quacs quando muito ha huma entre mil)

quan-
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quando vão ver , ou aíTiílir á cultura das fuâS

fazendas , ninguém mais podia ufar de Man-

teiga , e a referida millefima peíToa nâo podia

baítar para fazer coítume.

38 AíTim fe conclue outra vez pelas mcf-

mas Conítituiçoes doArcebifpo Dom Rodiigo

da Cunha, fendo bem entendidas.

39 Como em todo o §. 2. do Liv. I, Tit.

13 aííima copiado tinhão as Conílituiçóes de-

clarado novamente a Regra da Diíciplina com
a modificação do Veríiculo E porque não

podião ter lugar fem modificação as antigas

Conftituiçôes i.* , e 2.^ das Extravagantes fe-

gundas , que fe achao debaixo do Tit. XV. e

das quaes aíTima tranfcrevi a Primeira fobre a

venda pública de Ovos, e de coufas de Leite:

Por iíTo pois attendendo as ditas novas Con-

ftituiçôes á dita modificação do Verficulo Epor-

que paíTárão a compilar as referidas duas das

Extravagantes também modificando-as na ma-

neira feguinte.

ConHit. Liv, 2, Tit. 3. Decret, i. §. 3.

j5 T) Or fe evitar o efcandalo , que pode re-

„ JL fultar de fe vender carne publicamente,

„ e de íe talhar, e cortar ^ eaífim as mais cou-

5, fas Tobreditas nos dias , e tempos , em que

,, são defezas ^ e porque também fomos obri-

5, gados a tirar todas as occaliòes de peccado

:

„ Man-
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99 Mandamos em virtude de obediência, e fob

„ pena de Excommunhão aos Vereadores , Al*

5, motaceis , e quaefquer outros Miniílros de

„ Juftiça Secular , a que pertencer
, que não

5, dem licença , nem confintao talhar-fe, cor-

5, tar-fe , nem vender fe Carne publicamente

,, nos Açougues, e RU eira ãa Cidade de Lis'

5, boa ^ e das outras Vi lias, e Lugares do nof-

„ lo Arc^bifpado no tempo da Qiiarefma. E
„ a mefma pena de Excommunhão, e de fm-

,5 CO cruzados mais por cada vez pomos aos

„ Marchantes , Carniceiros , e Magarefes,

„ que a cortarem , talharem , ou venderem.

,, Porém Gallinhas, Frangos, Cabritos, Car-

,, neiros , e femelhantes , fe poderão vender , e

„ cortar para doentes (12). Nem também (13)

5, no mefmo tempo da Quarefma nos lugares y

j, em que não houver coftume prefcripto de fe

„ poderem comer Ovos, e Leite (14), fe po-

,5 derão vender Qiieijos , e mais couias deLei-

„ te , nem apregoar pehs Ruas , Praças , e

j, outros lugares públicos, &c.

40 Re-

fli) Até aqui cí^á copiada com mudança de alsfumas

palavras a Conftituição Primeira do Titulo 1 5. das Extra-

vagantes Se2;undas.

( ij) Aqui principia a incorporar-fe com mo1ificaç?o a

Conflituiçáo Segunda do dito Titulo 15. das Extravagan-

tes Ssgundas.

( 1+ ) Nota bens , que a Conftituição Segunda dizia ^í/í

fienhwna fejfoa de/ia Çid^ida.
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40 RePieclindo-fe bem nefta Conftituiçâoy

c combinando-íe não fó com as das Extrava-

gantes Segundas , donde foi extrahida ; mas
ainda com o lent do próprio , e deduzido da

fua natural contextura; ha de concluir-íe , que

Lisboa he lugar defignado entre os em que

prevaleceo o coílume dus Ovos, eLaflicinios.

41 1. Porque na Conílituição Primeira , e

Segunda das ditas Extravagantes , afíim como
fe prohibio expreííamente a venda pública da

Carne nejla Cidade ^ comminando-Te penas aos

Vere^adores , e Almotaccis : aíHm também, e

com a mefma expreísão dtfla Cidade fe com-
minou ( ainda que com erro ) aos que nella

vendeíTem Ovos , e Ladicinio?. Porém na re-

forma deitas Conílituiçôes , e na occ fião da
íua incorporação no dito §. 3 , que deixo tran-

ícripto , ao mefmo tempo que fe confervou a

prohibição da venda pública da Carne , com
a expreísão dejla Cidade , como fe lia na

Conftitu'ção Primeira , pelo contrario fe ti-

rou a declaração dejia Cidade , quando fe che*

gou á venda dos Ovos , e Ladlicinios , ainda

que ella eílava expreíTa na dit.í Conílituição

Segunda. Donde refulta , que a dita Cidade de
Lisboa foi minifeílamente excluída pelas duas
vulgariííinias Regras : Pofteriora dercgant prtO'

ra ] e Legtslator Ji vduifstt , expre/Jljseí.

41 íi. Porque maíiifellamente íe vê , qus
quanto maior foi o eítuy^^' , qus empregou a

di- .
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dita nova Conílltuição em fazer mais clara,

e mais redundante a exprefsáo dejia Cidade

no cafo da venda pública das Carnes ^ tanío

mais claramente quiz que fe refieclifle na eílu-

dada omiísão deíla meíma exprersao no cafo

dos Ovos, e Laclicinios. No cafo da venda pú-

blica das Carnes , não íe contentou a Nova
Conílituição com a antiga expreísao deJia Ci-

dade 5 mas accreícentou nem veiider-fe Carne

fublicamtnte nos Açougues , e Ribeira da Ci-

dade de Lisboa, No caio porém dos Ovos , e

Laclicinios ( de que impaediatamente paíTou a

tratar ) deícontentou-ie are da fimples expref-

sáo dejia Cidade j que fe iia na antiga Coníli-

tuição.

43 Da confervaçâo pois da dita exprefsáo

em hum cafo, e da oníiísão delia no outro, o

que Í2 deve concluir he : Qi-ie achando-fe ha-

ver em Lisboa o coftume de comer Ovos , e

Laclicinios , de propofito fe omittio Lisboa ,

quando fe tratou da venda deíles comelHveis:

Que no tempo das Extravagantes Segundas ou

le não conllderou , ou fe não quiz metter em
conta , que nelte Arcebifpado houveífe luga-

res, nos quaes porcoílume fe comelTem Ovos,

c Ladicinios : Que por iíTo abfolucamente fe

prohibio a venda deitas coufas , tanto neíla Ci-

dade , como em todos os lugares do Arcebif-

pado : Que porém no tempo das Novas Con-

ítiluiçÕes, em qu fe tratou íériamente de re-

C for-



( 3^ )

formar as antigas , examinando- fe eíte ponto ^

Gonhecendo-fe o erro ant.^cedente , e acban-

do-1'e que havia lugares , em que prevalecera

o dito coílume , aífím fe declarou em geral no

fim do §. 2 : E que fendo Lisboa hum deíles

lugares , confiftio a reforma da Conítituiçao

Segunda das Extravagantes Segundas em rif-

car delias a exprefsâo dejia Cidade^ que fazia

parecer , que em Lisboa não havia tal coílu-

me, quando na realidade o havia, e tinha ha-

vido íempre , como vou demonitrar com três

irrefragaveis Monumentos , que fazem ceifar

toda a dúvida. São elles os feguintes

:

44 Primeiro Monumento. António Fer-

nandes de Moura foi hum dos Ecclefiafticos,

que conftituírâo o ornamento do feliz Século de

l5'oo, e do principio do Século próximo pre-

cedente. Foi afíinalado Theologo , m.uito dou-

to em hum , e outro Direito , e fumma mente

aceito até pela innocencia dos feus coílumes

ao Arcebifpo Friaiaz O. Fr. Aleixo de Mene-
%cs , e ao Bifpo de Lamego D. João de Lan-

çaftre , que o fez Examinador do Clero da-

quella Dioçefe ( i^). Huma das Obras pois

defte Apoílolico Efcritor, he a que elie deo á

luz do Mundo em 8.° debaixo do Titulo fe-

S"'"^^' „Com-
(iç ) As Letras , Virtucíes , c Obras dcftc Apoílolico

Varão fe podem ver na Bibliotlicca Lufitana de Diogo
Br»rbon\ Machado Tom. I. pag. 27I. çpl. 2 , e nos outros

Áuthgres, que clle cita.
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„ Compendio Moral , e Refoluçoes de

ly cafos de Confciencia do Licenciado Anto-

,9 nio Fernandes de Moura , Pregador da Sé

>, de Lamego pelo IlluftriíTimo e Reverendif-

55 íimo Senhor D.João deLancaílre Bilpo del-

„ la , e feu Examinador do Clero :=: Dedi-

3, cado a Sua Seniioria , que o mandou fa-

,y zer z:: impreíTo no Porro por João Rodri-

9, gues. Com licença , e Privilegio Real. A'

5, cuíla do Autlior, anno de 1625'.

E foi reimpreíTo em Lisboa no anno de 1629,

45' Tratando pois exprofefso omefmo dou-

to, e pio Varão do ponto, de que le trata , fô

explicou na Parte Segunda Cap. 2. §. i. na

maneira feguinte:

„ As comidas permittidas no dia de je-

5, jum são todas as de Peixe : As prohibidas

j, são todas as de Carne. Ovos, Leite, e Quei-

,, jo prohibem.-fe por Direito commum nos

5, dias da Quareíma ;
porém ha fe de guardar

9, o Cojiume da Pátria nelle ponto. (16) Nas

5, partes , onde fe prohibem os Laclicinios na

„ Qiiareíma, não íe entende a prohibição nos

5, Domingos, porque de Direito com.mum não

,5 ha tal prohibição. Em Portugal náo são pro-

C ii V l^i-

{\6) Cord. in fumma q, \6%. Difp. 8. Roder. ia Cull,

5. 6. num. 8.
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„ hibídos em tempo algum , ou em parte al-

„ guma , ainda que feja Porto de Mar ; nem

„ iia peÁToa timorata 5
que diílo tenha eícrupu-

„ lo. Porém neíle Bifpado de Lamego, haven-

„ do tanta falta de Peixe, fazem diíTo grande

5, efcrupulo os pobres lavradores , e accusão-íe

^, de comer hum bocado de Queijo , ou de Ovo

;

„ e pode Ter com errónea coníciencia peccan-

„ do, por cuidarem quepeccao; pelo que con-

5, vem , que no principio da Qiiarefma os Pa-

,, roços avifem difto aos Freguezes, e lhes ti-

„ rem eíte efcrupulo errado.

46 Donde refultao quatro coufas tao cla-

ras , como sao : Primeira : Que em Portugal

não havia prohibição de Ovos , e Ladlicinios

em tempo de Quarefma antes da Bulia da Cru-

zada , cuja dilpenfa foi expedida no anno de

1591 , fu]dando-fe villvei . e manifeítamente

na Dirpofiçao do Direito ccmmum , que não

tinha lugar neíle Reyno, como doutrinalmen-

te enfinou o referido António Fernandes de
Moura trinta e quatro annos depois da expe-

dição da referida Bulia da Cruzada, ou no anno
de lói), quando feachavao tão freicas as me-
morias do que paílava ao dito refpeito ; ou
quando o coílumc de fe ufar em Portugal dos

referidos géneros , era tão notório a todos os

preíenres , que não cabia na poílibilidade fa-

zcr-íe-lhes engano íobre o referido fado, que

en-
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ient26 era a todos público , e notório. Segun-*

da coufa: Que havendo os Jefuiras defde o re-

ferido anno de 1625' , e antes delle deílruido

todas as Livrarias defte Reyno , e confundido

nelle toda aLitteratura , e toda aMorai Chrif-

tam, confundirão as coufas de tal forte , que
tiveráo artes para perfuadirem , que fó fe po-
dião comer Ovos, e Laílicinios pela difpenfa

da Bulia da Cruzada, para ampliarem a Jurif-

dicção da Guria de Roma, quando na realida-

de fe ufava dos referidos comeíliveis pelo cof-

tumeuniverfal do Reyno: Terceira coufa: Qiie

tudo o que depois daquelle tempo fequiz cha-

mar coftume contrario de fe abílerem eftes , ou
aquelles lugares do mefmo Reyno de Ovos, e

Laélicinios , confiftio por huma parte no fyfi-

co 5 e habitual ufo de todos os rufticos dos

Termos de Cintra, Torres Vedras, e fua Co-
marca , da de Santarém , e dos outros Povos
rufticos da banda d'além do Tejo, que fempre
ufárão, e usão de azeite, por não ter com que
comprar manteiga; e pela outra parte dos pre-

textos , que osmefmos Jefuitâs tomarão das di-

tas impolfibilidades fyficas, para comellas fin-

girem hum preceito moral, onde o não havia:

Quarta couja: Eque de tudo o referido reful-

tou , que nos Bifpados , onde houve Prelados

doutos , e bem aconfelhados , fe fuílentou fem-

pre a antiga liberdade de fe comerem depois

da Bulia da Cruzada os mefmos Ovos, e La-

Cti-



fliclnios 5 de que fe ufava antes delia , coma
fuccedeo, c eftá luccedendo nos dous Arcebif-

^ados de Braga, e de Évora , nosBifpadcs da

íjuarda , de Vifeu, de Lamego , «Scc. : e que

nos outros Bifpados , onde fe deixarão prevale-

cer as fuggeílôes dos Jefuiias , veio a chair.ar-

fe coílume, ou prohibiçáo ao que era impoííi-

bilidade , e miferia dos Povos rufticos , os quaes

não tinhão , nem tem com que comprar man-
teiga nem antes , nem depois da referida

Bulia.

47 Segundo Monumento. Do principio

do meímo Livro coníla : L Que elle fora man-

dado examinar no anno de 1Ó24 ( em que fe

principiarão a deílruir as Livrarias deíle Rey-
no com o Index Expurgatorio) pelo Bifpo In-

quifidor Geral : IL (^e eíle commetteo o ex-

ame do mefmo Livro ao outro Bifpo, que en-

tão era do Porto, D. Rodrigo da Cunha, de-

pois Arcebifpo de Lisboa : IIL Que fucceíH-

va mente foi authorizado o mefmo Livro com
as licenças do Santo Officio, do Ordinário, e

da Meza doDefem.bargo do Paço: iV. Equc
de tudo o referido refultao outras duas confe-

quencias , que invencivelmente coníirmão as qua-
tro coufas aíUma deduzidas.

48 A primeira das ditas confequencias he
a da confirmação do fafto conteúdo nas pala-

vras do Licenciado António Fernandes de Mou-
ra aíliaia copiadas, em quanto nellas ellabele-

ceo
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ceo por Doutrina commua , que os Ovos , e

Laf^icimos em Portugal nào são prolnhidos

em tempo algum , ou em parte alguma^ ain-

da cjuejeja porto de Mur , r.em ha pejsoa ti-

morata
,
que dijlo tenha efcriipulo , i^c. Por-

que indubitavelmente fe conclue , que íe efta

nao foTe a verdade notória a todos os que en-

tão vivlão, nem hum Varão tão couto, e pio

como o dito Author oufaria affiriTialla : nem
hum Prelado tão pio , tão douto , e tão appli-

cado como foi o Bifpo D. Rodrigo da Cunha

,

deixaria paííar na fua Ceníura ,
quando appro-

vou o referido livro , o que foíle contrario á/

mefm.a verdade então notória : nem os Tribu-

naes da Inquifição, do Ordinário, e do Def-
embargo do Paço , permittlrião , que fe ài{-

fe huma impoílura por Doutrina geral aos Po-

vos de todo eíle Reyno em tão grave maté-

ria.

49 A fegtinda confequencia he igualmen-

te clara , e manifefta : concluindo , que ten-

do conhecido o dito D. Rodrigo da Cunha
defde o tempo , em que fora Bifpo do Porto

,

e em que approvou o referido livro ,
que o cof-

tume deíle Reyno era o de não ter lugar nelle

a prohibição de Ovos, e Ladicinios : por if-

fo nas ConftituiçÔes, que pouco depois fez no

anno de 1640, como Arcebifpo de Lisboa , ex-

cluio efta Cidade , e os outros Lugares medi-

terrâneos , e maritimos defte Arcebifpado da

tal
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talprohiblção, como fica aíliina manifefra: jul-

gando deínecefíaria maior explicação iobrc

hum ponto, que então era de notoriedade :âo

pública ; como Te manifeíla por dous teílemu-

nhos tão auihenticos , como o erão então j e

são ainda agora os que vou referir.

50 Hum deiles era o referido livro do Li-

cenciado António Fernandes de Moura ,
que

pouco antes í'e havia feito de notoriedade pú-

blica pelas duas imprefsóes . que àslÍQ tinhão

fahido á luz nos annos de 162^ , e de 1629 :

e o outro nada menos legal , he o de Eílevao

Fagundes , o qual no Tratado Apologético^ que

vem no fim das íuas obras eílampadas em Mo-
guncia no anno de 1628 , em refpofta de huns

Doutores de Salamanca , que queriao, que em
Portugal foíTe peccado o ufo de Ovos , e La-
dlicinios , como o era em Hefpanha ; depois

de referir no Capitulo III. §. 3. as aíTersÓes dos

muitos Miniílros Eccleíiafticcs, dos differeníes

Bifpados de Portugal
, que ccnfultou , e de at-

teítar com elles
,
que contra a prohibiçao do

Capitulo Denique ^ eftava o coftame univerfal

deíle Reyno ^ conclue no § 4 : Que tal he o
ufo dos d ifterentes Bifpados de Portugal , e que

já no referido anno de 1628 eftavao deroga-
das em Lisboa as Extravagantes do Senhor Car-

dial Dom Henrique , que tinhão prohibido a

venda de Ovos , e Ladiicinios : explicando-fe

neftes claros, e expreífivos termos:
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), Olyíipone vero abrogata efl jam quas-

3, dam Exrrâvagans , in qua venditio Ovorum,
j, 3c La(fticiniorum in Quadragefima vetaba-

3, tur ; venduntur enim per plareas
, permiíTq

5, prseconio , & ad oília paínm venal ia expo-

3, nuntur, nemine prohibente. Et id certum eíl

5, etiam in Arcliiepiícopatu Eborenfi , & ia

3, totó traíftu Traníiaganoj ^ Tranímontano,

5, (Sc Brigantino.

5*1 Confequenclas .íísquaes fe con^rmao oii»

tra vez 5 manifeílando-fe ,
que antes da Bulia

da Cruzada já havia nas Dioceies deíle Pvey-

no (com difíerença das deHefpanha) o geral

coílume de fe ufar de Ovos, e Lavfticinios no
tempo da Quarelma : Sendo efta verdade tão

notória , que nem o mefmo Jefuita Nogueira

fe atreveo a negalla , e foi obrigado a reco-

nhecella, e confellalla no feu Tratado fobre a

referida Bulia. Difp. XXII. Secl 9. n. 80., 3c

Seél. 10. n. 107. ibi:

„ Refpondeo , negando antecedens Sc i!-

„ liusprobationisconfequentiam ,{altem quoad

j, DioecefesPortugalise j de quibus dicitur , noa

3, habere confuetiidinem abftinendi ab Ovis ,

3, Sc Ladiciniis in Quadragefima ; quia ante

3, conceíFiones Bulias continuaras, in illis Dioe-

3, cefibus vigebat confuetudo illa comedendi;

3, ut coaítat ex declaratione facla proEborea-
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), fl Dioeceíi ab Archiepifcopo D. D. Theoto-

„ nio, de qua fuprà n. lo. qux fuit fadla an-

„ te annum 1608. in quo typis mandata fuit

„ declaratioBullse à Sebaíliano à Cofta de An-

„ drade illam referente , & Bulia in his Re-

„ gnis continuari incepit abanno I5'9i ,ut con-

,5 ftat ex Bulia Gregoni XIV. initio hujusope-

„ ris infcripta.

5'2 E do mefmo coftume atteítou ainda de-

pois António Bapíiíta Viçofo , na íua obra fo-

bre a Bulia , intitulada Templo Theologico , ef-

tampada em Lisboa com todas as licenças no

anno de 1636. Arco 34. pag. 47. ibi:

. 55 E nos dias de Quarefma concede a Bui-

„ la a todas as peíToas o poderem comer Ovos

,

j, eLadlicinios nas terras, em que não houver

5, o coftume intrcduzido o contrario ; como
5, he no Arcebifpado de Évora , Biípado de Vi-

,j feu , Guarda , e ainda tni Lisboa , ou outras

,, terras nas partes onde houver o tal coílu-

3, me de mais de quarenta annos , nas quaes

5, ainda fem Bulia fe pôde ufar de Ovos , c

5, Ladlicinios : Nog, cit. Difp. 22. n. 80. Abreu
5, lib. 10. n. 601.

5-3 Terceiro , e Ultimo Monumento.
Por líTo poistundando-fc iblidamente em todas

âs evidentes razoes aílima referidas declarou

CO-
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coliereníemente no anno de 1690 oEminentlf-

íimo e ReverendiíTuno Cardial de Soula , fen-

do Arcebifpo de Lisboa , ás ovelhas do feu Ar-

cebiípado ,
que neíta Corte razia licito o cof-

tume o Lifo de Ovos , e Laclicinios , ( 17) da

merina forte, que fe efpera , que o Eminentif-»

íimo e ReverendiíTimo Senhor Cardial Patriar-»

ca declare agora com a juíliça , e benignida-

de, que Ihesáo naturaes para ofocego das con-

íciencias , e para o remédio das públicas necef-

lidades , que tem caulado hum efcrupulo noto-

riamente excluído, pela authoridade , pela ra-

zão, eaté pela confiante verdade de fado, fe-

gundo a qual femanifeíla
, que não houve nun-

ca , nem pede haver legitima prohibiçao de O»
\os , e Ladlicinios neíle Patriarcado.

f 17 ) Como confiará dos Regidos da fua Paíloral refe-

rida por Fi". Muiiocl da Silva , que delia foi tcilcmuaha

de vifta no feu Trat. fobre a Bulia da Grtizada nos Picno
tandos Proeraiacs Nota. 4.

F I M.





PRIVILEGIO.

POderd o Imprefsor Miguel Manejcal da
Cojia ejlampar a Pajloral doCardial Pa--

trtarca de Lisboa , que declarou o an»

iigo cojiume , que Jempre houve nejle ArceVtJ-'

pado de Lisboa de nelle fe comerem Ovos , e

La&idílios em tempo de Quarefma\ a Repre^

fentação do Procurador da Cidade fobre a
conjervação da quafi pofse do 772efmo cojiume y

e a Demo7iJlração j
que lhe Jervio de bafe: E

para o referido lhe concedo licença com Privi*
legio exclujQ.vo por tempo de cinco annos , de-
baixo da pena doperdimento dos Exemplares

^

que Jahirem de qualquer outra Ojficina ^ e do
tresdoLro do valor

,
por que forem vendidos os

legítimos : Para o que fe publicará ejle De*
creto na fobredita Imprefsão, Palácio de Ncf-
Ja Senhora da Ajuda a ires de Março de mil
fetecentos [efsenta e oito,

Cor.i a Rulríca de Sua Magejiade.
]

Regiílado a foi. i66. verf.












